
 

ধান o গম কাটা েমিশন

কৃিষ pধান বাংলােদেশ খাদ শেস র মেধ  ধান o গম aন তম। েদেশর kমবধমান জনসংখ ার খাদ  চািহদা েমটােনার জন  eকিদেক েযমন uৎপাদন বাড়ােনা দরকার েতমিন দরকার uৎপাদন খরচ 
কমােনার। আমােদর েদেশ ফসল uৎপাদন o আহরেণর েkেt eখেনা সনাতন pযুিk ব বহার করা হেc। ফেল uৎপাদন খরচ েবেড় যােc। পাশাপািশ ধান aিতিরk িকেয় 4-5% জিমেতi ঝের পড়েছ।e 
ধান o গম কাটার সময়, খরচ o ম বঁািচেয় uৎপাদন খরচ কমােত ধান o গম কাটার যnt ব বহার করা েযেত পাের।  
 
ব বহােরর িনয়মাবলী : iি ন চাল ুকরার পূেব ফুেয়ল ট াংক িডেজল dারা পূণ করেত হেব। iি েন সিঠক েgেডর eবং pেয়াজনীয় পিরমাণ লুিbেকn ব বহার করেত হেব। েবাl o েচiন েটনশন সিঠক 
রাখেত হেব। নাট, েবাl, িফিটংs iত ািদ েচক করেত হেব। eরপর iি ন েটনশন পুিলর সহায়তায় াnিমশন িসেsম হেত িবিcn কের iি ন চালু করেত হেব। iি ন চালুর পর কাটার েbড, েচiন লাগ, 
sার hiল iত ািদ সিঠকভােব কাজ করেছ িকনা লk  রাখেত হেব। ধান বা গম কতন আরm করার পূেব লk  রাখেত হেব যিদ জিমর আiল 6 iি র েবিশ uঁচু হয় তেব aবশ i জিমর চারিদেক ফসল 1 
ফুট পিরমাণ কঁািচর সাহােয  পূেবi কতন কের িনেত হেব, eেত শস  সিঠকভােব ডান িদেক পড়েব।  
 
সংরkণ পdিত : ব বহােরর পর যntিট েথেক ঘাস, খড়, মািট সmূণrেপ পিরsার করেত হেব। ফুেয়ল ট াংক হেত সmূণ ফুেয়ল েবর কের পিরsার করেত হেব। েকােনা aংশ িঢলা হেল তা িঠক কের িনেত 
হেব। যntিটর ঘূণায়মান aংশgেলােত eবং েচiেন মােঝ মােঝ মিবল িদেত হেব। েমৗসুম েশেষ ভালভােব পিরsার কের  o uপের েশড যুk sােন রাখেত হেব। কািটং েbড eবং েচiেন লুিbেকিটং aেয়ল 
বা িgজ িদেয় রাখেত হেব ।  
 
যেntর সুিবধা : যntিট ঘ ায় 65 েথেক 75 শতাংশ জিমর ফসল কাটেত পাের। eক ঘ ায় মাt আধা িলটার িডেজল খরচ হয়। যntিট চালােত মাt eকজন েলােকর pেয়াজন হয়। যntিটর oজন কম তাi 
pেয়াজেন রিশ, বঁােশর সাহােয  eক জিম েথেক aন  জিমেত েনয়া যায় eবং পিরবহেনর সময় জিমর েকােনা kিত হয় না। eর চাকা িবেশষভােব তিরর ফেল al পিরমাণ কাদা o পািন থাকেল জিমেত 
ব বহার করা যায়। যntিটর সকল পাটস েদশর সবt পাoয়া যায় eবং সহেজi sানীয় oয়াকশেপ েমরামত েযাগ  । ধান o গম কাটার যnt সmেক িবsািরত জানা েযেত পাের বাংলােদশ কৃিষ িব িবদ ালেয়র 
কৃিষ শিk o যnt িবভােগ।  
েলখক : েমা. আিরফুল হক, ছাt, বাকৃিব, ময়মনিসংহ  
তথ সূt: দিনক iেtফাক
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